




Ações do PSE
I. Saúde Ambiental; 
II. Promoção da atividade física; 
III. Alimentação saudável e prevenção da obesidade; 
IV. Promoção da cultura de paz e direitos humanos;
V. Prevenção das violências e dos acidentes; 
VI. Prevenção de doenças negligenciadas; 
VII. Verificação da situação vacinal; 
VIII. Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST; 
IX. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas; 
X. Saúde bucal; 
XI. Saúde auditiva; 
XII. Saúde ocular; e 
XIII. Prevenção à Covid-19.

(14) Outros
procedimento coletivo
– Código do SIGTAP
 n° 01.01.01.009-5, 

“Prevenção à Covid-19
nas Escolas”.



Indicadores do Ciclo 2021/2022

Realização da Ação 
Prevenção à Covid-19 nas 

Escolas

Realização de, no mínimo, 
mais duas ações do PSE



Registro das ações do PSE

INEP é primordial para o registro das ações do PSE.

(14) Outros
procedimento coletivo
– Código do SIGTAP
 n° 01.01.01.009-5, 

“Prevenção à Covid-19
nas Escolas”.



Registro das ações do PSE



Registro das ações do PSE

01.01.01.009-5



Registro das ações do PSE

Educação em Saúde Indica uma ação de educação ou ensino ou instrução em saúde, como 
encenações teatrais sobre algum tema em saúde, rodas de conversa com 
temas da saúde, campanhas pontuais ou sazonais de saúde, etc

Atendimento em grupo:
Campo utilizado para indicar a realização de grupos terapêuticos, grupos 
operativos, oficinas, grupos temáticos por ciclo de vida ou condição de 
saúde, grupos de atividade física, terapia comunitária, entre outros.

Avaliação/ 
Procedimento coletivo

Indica avaliações ou procedimentos realizados em um grupo, 
como avaliação antropométrica, testes de acuidade visual, 
escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, entre 
outros. 

Ações de promoção de mobilização comunitária com a 
constituição de redes sociais de apoio e ambientes de 
convivência e solidariedade

Mobilização social





Registro de ações com INEP válido em 2021

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB
Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária - CGIAP/DESF

SIGTAP 01.01.01.009-5 “Prevenção ao Covid-19 nas Escolas”

279 municípios
não possuem registro de ações de Prevenção ao Covid-19 nas 

escolas



Monitoramento



Monitoramento



Recursos Financeiros Ciclo 2021/2022

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.857-de-28-de-julho-de-2020-268993763
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.027-de-7-de-agosto-de-2020-271235442

Execução até 31 de 
dezembro de 2021

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.857-de-28-de-julho-de-2020-268993763
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.027-de-7-de-agosto-de-2020-271235442


Recursos Financeiros Ciclo 2021/2022

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.320-de-22-de-junho-de-2021-327697233

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.320-de-22-de-junho-de-2021-327697233


Gestão do PSE

 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/
cursos/curso.php?id=321

http://escolas.educacao.ba.gov.br/pse

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=321
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=321
http://escolas.educacao.ba.gov.br/pse


PSE
Orientação sobre 
higienização adequado do 
ambiente escolar;

Qualificação das equipes 
escolares para a retomada 
segura das aulas;

Acompanhamento do 
surgimento de casos de 
Covid-19 em ambientes 
escolares;

Avaliação e orientação 
sobre espaços e 
equipamentos necessários 
para retomada das aulas

https://www.youtube.com/watch?v=HK7kfzjrGFM

https://www.youtube.com/watch?v=HK7kfzjrGFM


Ações do PSE

https://www.unicef.org/brazil/promover-para-pr
evenir#:~:text=O%20%E2%80%9CPode%20Falar
%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,todo%20o%20t
errit%C3%B3rio%20brasileiro%2C%20oferecendo

http://reanerj.blogspot.com/p/blog-page.h
tml

https://www.unicef.org/brazil/promover-para-prevenir#:~:text=O%20%E2%80%9CPode%20Falar%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,todo%20o%20territ%C3%B3rio%20brasileiro%2C%20oferecendo
https://www.unicef.org/brazil/promover-para-prevenir#:~:text=O%20%E2%80%9CPode%20Falar%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,todo%20o%20territ%C3%B3rio%20brasileiro%2C%20oferecendo
https://www.unicef.org/brazil/promover-para-prevenir#:~:text=O%20%E2%80%9CPode%20Falar%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,todo%20o%20territ%C3%B3rio%20brasileiro%2C%20oferecendo
https://www.unicef.org/brazil/promover-para-prevenir#:~:text=O%20%E2%80%9CPode%20Falar%E2%80%9D%20%C3%A9%20uma,todo%20o%20territ%C3%B3rio%20brasileiro%2C%20oferecendo
http://reanerj.blogspot.com/p/blog-page.html
http://reanerj.blogspot.com/p/blog-page.html


Cadernos temáticos do PSE

https://aps.saude.gov.br/ape/pse

https://aps.saude.gov.br/ape/pse


PSE

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/doc
umentos/academia/Documento_orientador_2
021-2022_PSE.pdf

https://portal.fiocruz.br/mostra-audiovisual-ciencia
-saude-sociedade

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Documento_orientador_2021-2022_PSE.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Documento_orientador_2021-2022_PSE.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Documento_orientador_2021-2022_PSE.pdf
https://portal.fiocruz.br/mostra-audiovisual-ciencia-saude-sociedade
https://portal.fiocruz.br/mostra-audiovisual-ciencia-saude-sociedade


PSE

https://www.youtube.com/watch?v=
km9ZhMDxlMshttps://www.youtube.com/watch?v=

lXN2w-RoQ2Q

https://www.youtube.com/watch?v=km9ZhMDxlMs
https://www.youtube.com/watch?v=km9ZhMDxlMs
https://www.youtube.com/watch?v=lXN2w-RoQ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=lXN2w-RoQ2Q
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